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V/v tăng cường công tác bảo đảm
an toàn sức khỏe cho giáo viên,
trẻ em, học sinh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 474/ SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 03/3/2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn sức khỏe
cho giáo viên, trẻ em, học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển
khai một số nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn
phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp. Rà soát,
củng cố điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn
vị nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bảo đảm an toàn về sức khỏe
cho giáo viên, trẻ em, học sinh.
2. Tăng cường phối hợp với gia đình trẻ em, học sinh để theo dõi thường xuyên
về sức khỏe; tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, chăm sóc sức khỏe,
bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động vận động thể lực giúp các em thích
nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh. Quan tâm và có biện
pháp hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với trẻ em, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.
3. Chủ động, thích ứng, linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch năm học, dạy
học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở
địa phương, ở cơ sở giáo dục và lớp học.
4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số việc cần lưu ý khi học sinh trở
lại trường học trực tiếp và báo cáo tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, bảo
đảm an toàn phòng chống dịch theo công căn chỉ đạo của UBND huyện, Sở GDĐT,
Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc quán triệt, tuyên truyền và xử lý F0, F1 theo đúng
hướng dẫn tại Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ trưởng
Bộ GDĐT.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Lưu: VT,HC.

Phạm Ngọc Hai

